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emsdbornas fiirvand-
lingar bdrjade redan
innan boken gick i
tryck. Av Strindbergs
manuskript skrivet
med blick dr unge-
Fir de inledande wi
tredjedelarna beva-

rade, och diir avslOjar blyertsanteckning-
ar att man utdvat censur pi Bonniers Fdr-
Iag infdr publiceringen. Trots fcirfatta-
rens upprepade protester ir itskilliga in-
grepp gjorda i texten. I brev dll brodern
Axel skriver Strindberg ilsket att Bonniers
vill "fcirvandla min sanna skildring till en
falsl< idealistbok fdr magasinsbokhillare
och avk6nade fruntimmer". Det kan gdlla

ordval som exempelvis att manusets "sitt

pi arslet" mildrats till "sitt pi indan", men
framfcir allt 1r det friga om sexuella an-
spelningar och formuleringar.

Strindberg accepterade "strykning af
grovheter", men det visade sig att fcirlaget
ville gi ldngre: "Men si kommer bref med
kastreringsfdrslag; hvarigenom alla scener,
som kunna anses af fruntimrner och min-
deririga vara grofua, utstryks." Ndr Carls-
son kurtiserar pigan Ciara avspisas han med
en replik som befanns allttrir oanstdndig: "-

Si var inte Ida nog it honom dil Jag hcirde
en iigel, som sjcing att han fick lov att ta
hjilp, jag!" Ett annat utm6nstrat replikskif-
te iterger ett erotiskt grdl mellan Carlsson
och Madam Flod, ddr Carlsson far sista or-
deu 'Ja, jag kunde siga, att minge n hyvlar
illa pi torrtbride som dr snill pi firskt." Si-
dant kunde allai inte tryckas iret 1887. En
fullstdndig och kommenterad redovisning
av de minga Indringarna ges i Lars Dahl-
bid<s grundliggande doktorsavhandling
om Hemsdbornd 097+). Hans unders6kning
visar vad samtida och sentida l:isare gitt

miste om, men vilka vanstdllande ingrepp
som giorts i manuskriptets avslutande och
f6rlorade tredjedel llr vi aldrig fi veta.

r xrnsiisonra urilvrrJAR Strindberg min-
nen frln Kymmendd, och ddr anordnar
Strindbergssillskapet guidade rundvand-
ringar varje sommar. Den som sett den
smitr klassiska tv-serien kinner igen sig,
eftersom inspelningarna giordes pi plat-

sen. Allt ir fcirsris inte som pi Strindbergs
tid. Viken nedanfdr bondgirden har vdxt
igen, och 6ns motsatta sida anvinds som
flrjeplats. Tre familjer lever pi Kymmen-
d6, alla lttlingar till romanens utpekade
modeller; en driver varv, en sk6ter jord-

brui<et och virdar landskapet med bidrag
av l<omrnunen, en hiller butik och matser-
vering vid flrjel?iget. Menyn C.r dock inte
strdmming och gdddasom man kunde fcir-
vinta sig; tiderna dndras och utbudet byg-
ger mer pi hamburgare och varmkorv.

"Intertextualitet" har varit en litteratur-
vetenskaplig modeterm under senare decen-
nier. Dirmed avses att texter ingir i ec strirre
sammanhang, atr varje litterdrt verk ound-
vildigen fcirhiller sig rill lildre friregingare.
Det dr nog svirt att ignorera Hemsoborna
fdr den som i roman eller film eller sipope-
ravill skiidra den stockholmsi<a skirgirden.
Romanen finns ju ddr vare sig man vill eller
inte, och publiken jimfdr versionerna mer
eller mindre medvetet. Hemsobornas ndr-
varo kan fdrvisso ta sig olika uttryck; man
vdljer ut och rcnodlar ert inslag som verkar
lyckat, eller ger sig in i dialog och erbjuder
en aiternativ utformning.

Srindberg sjilv gav en ny version av li-

Hemsobornas forvandlingar
LITTERATUR. Hemstiborna dr Strindbergs mest folkkdra prosaverk. Si har det ocksi blivit fdremil ftir flera bear-
betningar. Conny Svensson ser en startpunkt fiir populira skiirgirdsklich6er i strindbergs [oman om Kymmendo.
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CAR[SS0il OCH MADAM Fl0ll. TV-serien frin 1965 med Allan Edwall och

vet pi Hemsci efter bara wi ir, alltsi 1889.
Di giorde han en dramatisering frir sce-
nen av Hemstjborna, kallad Folk-kome-
din Hemstiborna till skillnad fri.n roma-
nen. Om nu romanen ir en av Strindbergs
bista verk miste nog komedin sigas vara
ett av de slmre. Det ansig ocksi fdrfatta-
ren sjdlv. Dramatiseringen giordes i rasan-
de fart dirfdr att Strindberg behdvde peng-
ar, och i ett brev erkdnner han tippet att
arbetet fi.r honom att kdnna sig "som en
hora". Spekuladonen misslyd<ades dock,
pjiisen blev ett fiasko och trycktes fcirst ef-
ter fdrfattarens ddd.

DET HINDRAR INTE aft denna "folkkomedi"

Iger sitt intresse. Handlingen bygger del-
vis pi romanen, varifrin hela replikskif-
ten hdmtats. Nigra personer har tillkom-
mit och fcirloppet endrats med dubbelbrdl-
lop pi slutet, eftersom ocksi Gusten och
Ida gifter sig. Vi behdver alltsi inte uppleva
dcid och undergingsom i romanens tragis-
ka slutkapitel. Strindbergs publikfriande
dramatisering framhdver det bondkomis-
ka; personerna svlr och super, och frlm-
mande ord ger upphov till mittligt lusti-
ga felsigningar som aff "promemoria" blir
"permimoria" och "revisorssuppleanten"

kallas "revisorssupplikanten".

Siirskilt roligt 1r det inte, men den nya
texten utgOr ett tidigt exempel pi en under
nd.sta sekel vanlig fdreteelse. Medan skdr-
girden avfolkas och dess befolkning flyttar
in till fastlandet framstir miljdn som allt-
mer exotisk. En sidan utveckling medfcir
ofta att den utdiiende livsformen beskrivs

"Om nu romanen ir ett av
Strindbergs besta verk meste
nog komedin siigas vara ett
av de simre."

Sif Ruud i huvudrollerna blev mycket populir. F0TO: SCANPIX

med stereotypa schabloner. Processen pi.-
gir under rgoe-talets fdrsta decennier i oli-
ka genrer, inte minst skimtpressen.

Vir genom tiderna populirxte sklmt-
tecknare Albert Engstrdm ritade gdrna
skirgirdsgrrbbar och rospiggar. De ir all-
tid lika kluriga och knipsluga, sdndigt
med en slagfiirdig replik pi tungan. Do-
minerande intresse dr brinnvinet, varfcir
flaskor och snapsglas blir iterkommande
attribut. Si hir kan det lita: "F.d. skeppar
Martsson 1r klnd som en stor avndmare av
alkoholhaltiga drycker, och den nye kom-
ministern llgger sin nlisa i bl6t. - Hdr nu,
Matsson, hur minga supar tar han egent-
ligen om dagen? - Ja, pastorn, d'A olika d
i- iblann en i iblann wi, men aldrig min-
dre in tre." Pi en teckning upptrdder Eng-
str0m sjll% och blir f6rmanad av en ros-
lagsgubbe: "Ni du Albert, sen du kom hem
utrikes ifrin, si pratar du si mycketstrunt,
si du skulle passa till prd.st i Viddd'!"

samtra xltcnEen fyller de svenska pilsner-
filmerna, sirskilt under trettiotalet. Snil-
jipar fcirsdker klara sig undan fdrhasta-
de kjften till giftaslystna "fruntimmer",

smuggelsprit gcims undan snokande tull-
mdn, dragspelsmusiken lockar till dans
pi bryggan. Gubbar med snus under lip-
pen och rejdla snapsglas i nlven gestalta-

des med fdrl<irlek av den omittligt popu-
llre skidespelaren och regissciren Sigurd
Wallen. Snart trodde den urbanapubliken
att pi det hdr viset gick det verkligen till
ute i skdrgirden, och efter den fdrhandsin-
srdllningen miste filmmakare och fdrfatta-
re sedan ritta sig. Dagens sipoperor fcir w
infiir si nya klicheer, dir skirgirden blivit
mondin boplats fdr moderna minniskor
som arbetar hemma vid datorn och pi sin
aktiva fritid far fram pi vattenskidor och
lingf;irdsskridskor.

Hemsdborna civerfcirdes till film tre
ginger. Redan r9r9 kom en stlrmfilmsver-
sion, pi fyrtiotalet en film i svartvitt med

Dagmar Ebbesen och Adolf Jahr i huvud-
rollerna och pi femtiotalet en (nu blek-
nad!) firghistoria med Hjdrdis Pettersson
och Eril< Strandmarh. Den fdrsta inspela-
des pi platsen och har dlrmed stoft doku-
menelft intresse. Filmerna ir komprimera-
de och uppbyggdakringhcijdpunkter som
slitter, frieri och brcillop. I synnerhet de wi
ildsta friskar pi ordentligt med publikfri-

ande buskis.
I w-versionen frin sextiotalet (med

bland annat Sif Ruud. Allan Edwall och
Sven Wollter) kunde regissciren Bengt La-
gerkvist i sju avsnitt diremot hilla ett rner
drrijande tempo som tar till vara praktiskt
taget alla episoder i romanen. En sena-
re tids sexuella frisprikighet har medf<jn
att de av Bonniers Forlag censurerade re-
plikerna ofta fitt komma till heders. Ge-
mensamt f0r filmatiseringarna d.r dock att
de komiska inslagen framhdvs. Fciljden av
dessa variationer i ord och bild blir att vi
liser Hemsciborna men samtidigt ser fram-
frir oss Engstrdms gubbar och de en ging
si populira filmkomikerna.

Eil svErrst( RoirAr{ som inbjuder till jim-

fdreiser rned Hemsd'borna ir Gustaf Hell-
stroms Stlrm dyer Tjurii frin 1935 - ock-
si den filmatiserad. En likhet bestiLr i att
bida bcickerna vlckte indignation emedan
de pi orten uppfattades som fiirolimpande
nyckelromaner. Bide Strindberg och Hell-
strdm upplevde miljiin som sommargdster,
men Hellstrom bedrev f6rstudier genom
att ocksi vistas pi Ut<i i Stocl<holms s6d-
ra skirgird under ett helt ir och vara med
om alla irstider. I Hemsdborna dr det som-
mar utom i sista kapitlet. Strindberg kan
gi snabbt f6rbi vintern som i femte ka-
pitlet avfJrdas i en enda mening, fdljd av
konstaterandet "och si var det vir igen".
Hellstrcim diremot beskriver gdrna skir-
girden iven under hdststormar och vinter-
m6rker. Tirrismens och der moderna livets
destruktiva inverkan pi traditionella livs-
former antyds redan i Hemsciborna men
Hellstrd,m ir betydligt utf6rligare i det av-
seendet. Han har ocksi en tydlig strivan att
gtira sin skirgirdsri till ett socialt mikro-
kosmos, som avspeglar stora virldens po-
litiska motsittningar och kriser.

pAsroR lroRDsrndu framuider som resoniir,
fcirfattarens sprikrdr, ndrhan i Hemsdborna
hiller sitt f6rsvarstal fdr den ddde Carlsson.
Hos Hellstrbm fungerar prdsten som utom-
stiende iakttagare och objektiv kommena-
tor genom hela romanen. Hans beklimman-
de slutsats blir att "samma krafter verkade
i vattenpdlen som i havet". Gemensamt ftir
Hemsciborna och Storm <iver Tjurci d.r a$
spriten flcidar och att rnasscenerna frin till-
stdllningar som brdllop och begravningar
utformas till komiska hrijdpunkter.

Man l<an undra van Strindbergs Hemsti-
borna tagit vigen efter alla dessa fdrind-
ringar. Visst finns dess ofdrvanskade skcin-
het kvar att skrapa fram som trisslottens
vinstnummer, elier att upptacka inne i py-
ramidens gravvalv likt Faraos guldskatt.
Samtidigr maste konstateras att varje klas-
siskt dil<tverk har en historia som handlar
om bide tilll<omst och fortsatta 6den. Pro-
cessen ir ofri.nkomlig och dikwerkets fcir-
vandlingar visar att det innu lever.
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